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CURS 2021-2022

JUNTA ORDINÀRIA

ACTA Núm. 78
Associació de Mares i Pares d’alumnes
de l’Institut Abat Oliba de Ripoll
Ctra. de Barcelona, 57
17500 Ripoll
NIF: G17269499

DIA I HORA:

Diumenge 19 de desembre a les 19.00h
Hora inici: 19:05 / Hora finalització: 20:02

LLOC:

Sala virtual de conferències a través de l’aplicació Google MEET.

ASSISTENTS:

Presidenta: Cristina Escutia Donaire
Secretaria: Ruth Valle Rexach
Vocals: Maria  de  les  Neus  Claret  Coma,  Montse  Devesa  Pla,  Xavier  Farrés,
Mohamed Mohra, Íngrid Silva Lidon, Cristina Tarré González.

Assisteix també:
Joan Maria Roig Altés, director de l’Institut.

S’ha excusat d’assistir:
Eva Bosch Rodríguez, Josep Maria Cuadrado Comamala,, Marta Pujol Gil, Imma Rull
Coma, Noemí Torner Begara, Daniel Vilaseca (secretari de l’Institut).

No assisteixen:
Núria Cassaseca Sans, Gemma Martínez Serrat, Mercè Serra, Núria Tarré Gonzalez.

_____________________________________________________________________
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Informació de l’equip directiu. Precs i preguntes AMPA/Direcció INS.
3. Extraescolars. Eva Carbonell.
4. Nadal a l’Institut.
5. Viatges d’alumnes.
5. Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Els assistents donen per aprovada l’acta anterior per unanimitat.

2.  INFORMACIÓ  DE  L’EQUIP  DIRECTIUS.  PRECS  I  PREGUNTES  ampa  /
DIRECCIÓ INSTITUT.

El Joan Maria Roig (director de l’Institut Abat Oliba) informa de:

2.1. Viatge a Irlanda / Altres viatges:

Dona resposta al tema del viatge a Irlanda ja que des de l’AFA no sembla bé com es
planteja.

Diu que és un tema que preocupa, com va plantejar també al Consell Escolar, ja que
des de l’escola pública tot el que és ofertat ha de poder fer-se per tot l’alumnat i que el
tema de l’equitat és fonamental. Diu que el tema del viatge ve heretat de l’altre direcció
i venia de la idea que a aquest viatge hi podia accedir la majoria dels alumnes que hi
tenien interès. La pandèmia ha fet que no es poguessin recaptar els diners per poder
ajudar a sufragar el viatge, a més no hi ha suficient mercat per fer activitat i fer diners
per 3r i 4t.

Es volien explorar altres possibilitats per fer algun viatge alternatiu amb cost zero o un
cost menys elevat a traves dels Programes de Mobilitat del Departament, però aquest
any tampoc s’han fet.

Direcció  diu  que  tot  això  ha  fet  que  es  donessin  uns  hàndicaps  que  han  fet  de
donessin el vist i plau al viatge sense tenir temps a valorar totes les conseqüències
que tenia.

Per  tant,  al  curs  que ve si  no es troba finançament  per  ser  assequible  a  tots,  es
replantejarà.

Es vol valorar que quan els pares matriculin els nens a 1r d’ESO sàpiguen els extres
que hi haurà al llarg dels cursos per així poder mirar si aquestes despeses es poden
repartir al llarg dels cursos. 

A final de curs es donarà resposta al plantejament del curs vinent i diu que ells també
tenen aquesta preocupació.

La Cristina diu que es podria haver plantejat fer el viatge la setmana del 25 de juny,
així qui hi hagués anat no perdria classe.

En Joan Maria (director) diu que s’ha de trobar la manera que el 100% pugui participar
del viatge. 

En  Joan Maria diu  que els  alumnes que no vagin  al  viatge faran classes lectives
normals i que el professorat prepararà temari que no afecti ni als que marxen, ni als
que es queden.
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2.2. Tema COVID

Just acabar la reunió diu que ha de trucar a tres classes que quedaran confinades.

2n de Batxillerat va ser una hecatombe la passada setmana. Avui es confina un 2n
d’ESO, un 4t d’ESO, un 1r de Batxillerat i un 2n d’IME.

Diu  que el  protocol  segueix sent  que si  estàs vacunat no et  confines,  si  no estàs
vacunat et confines. Ara mateix, diu que no s’arriba a 7 alumnes que s’han de confinar.
La resta s’ha de fer el test d'antígens a la farmàcia.

2.3. Extraescolars

Diu la Cristina que demà es reuneix amb l’Eva pel tema de les extraescolars.

En Joan Maria diu que hi ha tots els conserges confinats i que segurament demà no es
podrà reunir amb la Cristina, ja que Departament no cobreix les baixes i hauran de fer
com puguin (obrir el centre, telèfons, portes,...).

Diu la Cristina que l’Eva ja ha trobat altres professors i té els grups ja fets. 

En Joan Maria diu que des del centre s’ha compromès amb l’AMPA que hi hagi un
professor que fa de pont entre el centre i les extraescolars o des del centre i l’AMPA,
aquesta persona és l’Eva Carbonell.

La persona que hi havia abans feia coordinació del dia a dia, coordinava a les tardes
els problemes que poguessin sorgir (passar llista, atenia si algú el feien fora,...).

Resumint diu que una cosa és l’Eva Carbonell que és una figura que posa el centre, té
un paper puntual a l’hora de començar les extraescolars i una altra és la figura que
posa l’AMPA per coordinar les extraescolars.

2.4. Notes

Les notes es donen el  dimecres al  matí  i  als  confinats se’ls  hi  enviarà per  correu
electrònic.

2.5. Nadal

L’últim dia es farà horari especial de 9 a 13:30 però ningú es mourà de la classe i no
es faran activitats conjuntes.

Es donarà xocolata desfeta per esmorzar.

2.6. Professor de reforç d’acollida / IFE / Auxiliar de Cures d’Infermeria

L’Institut  ha  demanat  ja  formalment  mig  professor  més  d’acollida,  per  el  volum
important  d’alumnes  nouvinguts  que  hi  ha  aquest  any.  També  de  manera
extraordinària estan arribant molts alumnes nous que volen fer estudis postobligatoris
(tan Batxillerat con Cicles Formatius). No se sap encara si ho concediran, però per el
nombre d’alumnes hauria de ser que sí.
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També  s’ha  demanat  un  IFE (Itinerari  Formatiu  Específic)  d’auxiliar  de  cuina.  Els
alumnes de necessitats educatives especials tenen la possibilitat (un cop acabat 4t
d’ESO) de fer durant 4 anys una preparació per un Cicle Formatiu. Actualment s’està
fent a Olot i a Manlleu.

També  s’ha  formalitzat  la  demanda  per  impartir  en  el  centre  el  Cicle  de  Cures
d'Auxiliars d’Infermeria, seria un Cicle de Grau Mitjà, que si el concedissin el faríem a a
tarda.

2.7. Viatge a Mallorca

Se suspèn el viatge a Mallorca de 2n de Batxillerat.

3. EXTRAESCOLARS. EVA CARBONELL.

Veure també el punt 2.3

Diu  la  Cristina  que  l’Eva  Carbonell  ha  trobat  diverses  persones  per  fer  les
extraescolars, que els grups estan fets, són dimecres i dijous de 4 a 5 i de 5 a 6. Hi
haurà 4 classes.

Un dels professors que té 19 anys és el que passarà llista i cobrarà 25€ l’hora i la resta
cobraran 18€ l’hora. 

En  Xavier  Ferres  diu  que  per  l’any  vinent  s’ha  de  replantejar  el  tema  de  les
extraescolars,  ja  que  en  un  principi  era  per  els  que  anaven  més  endarrerits  es
poguessin posar a ritme dels altres, i ara estem subvencionant unes acadèmies de
classes privades que és molta feina pels que se’n cuiden i molta responsabilitat i els
resultats  no  creu  que  siguin  els  esperats.  Creu  que  qui  vulgui  fer  anglès  vagi  a
l'acadèmia, qui vulgui fer repàs que vagi a la cooperativa, etc. i  així l’AMPA es pot
dedicar a les excursions i a fer coses per tots els alumnes, ja que al final potser és
només un20% de l’alumnat i no arriba i és molta feina i molta despesa.

La  Cristina  diu  que  actualment  es  fa  Matemàtiques,  Anglès,  Física  i  Química  i
Llengües (Català i Castellà). Que amb el que paguen els alumnes quedi tot cobert, tot i
que haurem d’afegir 200 o 300 euros al mes.

4. NADAL A L’INSTITUT.

Veure punt 2.5

5. VIATGES D’ALUMNES.

Veure punt 2.1

L’Íngrid diu que tot i el que diu en Joan Maria, l’experiència que té del seu fill és que
els que no van de viatge no fan res a classe i que els alumnes ho perceben com una
pèrdua de temps.
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6. PRECS I PREGUNTES.

Es parla de què passa quan els alumnes estan confinats, si es connecten a classe. 

En Mohamed diu que a la classe del seu fill es connecten al Classroom.

La Neus comenta que cada centre fa la seva segons la seva organització i l’ordre que
els  hi  dona l’equip  directiu,  no és una cosa  que decideixi  cada professor  pel  seu
compte. Diu que al seu centre feien classes híbrides amb nens a casa i nens a casa
amb una càmera.

Diu que demà la Cristina li preguntarà al Joan Maria com ho tenen ells establert al
centre.

Es parla també del tema del COVID, que es fan antígens als vacunats a la farmàcia i
PCR al centre als no vacunats i que el test és gratuït a les farmàcies.

Finalitza la reunió a les 20 hores 2 minuts.

Ripoll, 19 de desembre de 2021

Ruth Valle Rexach Cristina Escutia Donaire
Secretaria Presidenta
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